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Geachte lezer, 
 
Sinds 2018 hebben wij zeker een vijftal keer artikel 43 vragen gesteld over de 
bodemverontreinigingen op Metal Valley. Ook over het verontreinigde grondwater en de 
mogelijke risico’s als gevolg van de natuurlijke stroming van het grondwater. 
Telkenmale werd in antwoord daarop verwezen naar onderzoeksrapporten waarin werd 
gesteld dat er meetpunten waren die periodiek werden bemonsterd en dat een en ander geen 
reden tot zorgen gaven omdat de vervuiling zich niet verplaatste. Kort gesteld, de antwoorden 
hadden in onze ogen en die van veel oud-werknemers van Lips en Alcoa, een hoog “Vadertje 
Drees-gehalte”. 
 
Op 9 juni j.l. lezen wij in een artikel in het BD dat de Provincie zich kennelijk wel zorgen 
maakt. En wel in die zin dat zij reeds vorig jaar in een besluit heeft vastgelegd dat de 
verontreiniging van het grondwater op een deel van Metal Valley ernstig is en met spoed moet 
worden aangepakt. 
Voorts moet het bedrijf dat zich boven de vervuiling heeft gevestigd aantonen dat de 
verontreiniging zich niet verplaatst. De zaak is aanhangig gemaakt bij de RvS.  
 
Vorenstaande, los van de juridische procedure, vormt voor ons aanleiding voor de volgende 
vragen aan het college, met name vanuit het oogpunt van de volksgezondheid: 
 
1. Was het College op de hoogte van het besluit van de Provincie van vorig jaar ten 

aanzien van de ernst/noodzaak tot aanpak van de verontreiniging op de betreffende 
locatie? 
 

2. Zo ja, waarom is de raad daar niet over geïnformeerd? Zo neen, waarom wordt de 
gemeente daar niet over geïnformeerd vanuit haar verantwoordelijkheid over de 
volksgezondheid van inwoners van onze gemeente? 

 
3. Kunt u een verklaring geven voor het feit dat al jarenlang, in antwoord op vragen, wordt 

betoogd dat de betreffende verontreiniging zich niet verplaatst, en nu plotsklaps een 
bedrijf moet aantonen dat die vervuiling zich daadwerkelijk niet verplaatst? 

 



  

 
4. Indien de verontreiniging zich daadwerkelijk verplaatst, wat zijn dan de mogelijke 

consequenties voor de volksgezondheid ten noordwesten van Metal Valley en voor de 
bedrijven die ten noordwesten van Metal Valley gevestigd zijn en vanaf diverse dieptes 
grondwater oppompen voor hun bedrijfsvoering? 

 
5. Op Metal Valley waren bedrijven gevestigd die een vergunning hadden om zeer grote 

hoeveelheden grondwater op te pompen  voor koeling en dergelijke. Die bedrijven 
hebben hun activiteiten gestaakt en pompen die hoeveelheden niet meer dan wel 
helemaal niet meer op. Welk risico kleeft daar aan als het gaat om de normale stroming 
van grondwater in noordwestelijke richting?  

 
6. Een groot deel van de Heusdense samenleving zal het krantenartikel gelezen hebben en 

zich wellicht zorgen maken, met name oud werknemers die precies weten welke 
rommel er allemaal in de bodem zit. Ziet u in deze een rol voor het College weggelegd 
en zo neen, waarom niet. 

 
7. Bent u bereid om in de toekomst de gemeenteraad tijdig en adequaat te informeren over 

dit soort dossiers gezien haar controlerende taak? 
 

 
In afwachting van uw reactie verblijf ik, 
met vriendelijke groet, 

 
H.J. Kleian 
Raadslid Heusden Transparant 


